
 )) النندين يعننني العمننل، والمننراد بننه هننناله اللدين (( :أي لله، وقوله
صصلل ا للله (( :العمل المخصوص وهننو العبننادة؛ لقننوله لل ف اعبد الللله مخ

نن الدين هو العمل الننذي يرينند:)) ولم يقلالدين   مخلصا له العبادة؛ ل
ةة، هذا الدين نن:ومنه قولهم ،العامل عليه مكافأ ددان، واعلم أ تت ددين  دت  كما 

تق علننى نفننس تيلطلنن تيننراد بننه المكافننأة و دلق على العمل الننذي  تيلط الدين 
تل هننذه اليننة دمننن الول مثنن المكافننأة وهنني الثننواب علننى العمننل، ف

تل قوله تعالى مخلص ا له الدين ((  لكم دينكم ولي ديللن(( :)) ومث
صنلل ا (( :ومثننل قننوله تعننالى )) تت لكللم اللسللل م دي ةل )) ورضي أي عم

 ))م الك يو م الللدين (( :تتعبدون به، ومثال الثاني قوله تبارك وتعالى
ومل ا أدراك يلو م (( :يعني يوم الجزاء على العمل ومثل قننوله تعننالى

  )) أي يوم الجزاء على العملالدين * ثم م ا أدراك م ا يو م الدين
 )) (أل) اداة استفتاح وهننيأل لله الدين الخ الص (( :قال الله تعالى

 حرف يراد به التنبيه كذا؟ ال؟خ؟ وش قلنا؟ أنت أنت
... :اللطالب

ل، وين أنت؟ طالع :الشيخ  ..
... :اللطالب

  ويش معنى، ماذا قلت أنا؟:الشيخ
(أل له الدين الخالص :اللطالب )

ويش قلت؟: أي نعم الشيخ
أداة تنبيه  أل :اللطالب

أداة تنبيه؟ أيه نعم؟ :الشيخ
أل أداة استفتاح :اللطالب  

أل اداة استفتاح، وهي حرف يراد به التنبيه، حط بالننك يننا أخنني :الشيخ
 )) هنذه أداة اسنتفتاح وهنيأل لله الدين الخ الص(( خلي بالك معنا 

نن المتكلم إذا قال: أل. انتبه المخنناطب، وقننوله: حرف يراد به التنبيه؛ ل
)) الجار والمجرور خبر مقنندم و(النندين) مبتنندألله الدين الخ الص (( 

 )) الدينمؤخر، ويفيد تقديم الخبر الحصر أي: للننه وحننده، وقننوله: ((
تيننراد الثننواب  ))الخ الص ، وقننوله: (( عليننهيعني العمل: العمل الننذي 

يي من الشوائب والشرك أي أنه يجب على العاقننل أن يجعننل ننق يعني ال
قق للننه مننن دليق بالعاقل أن يتعبد بالح دده، إذ كيف ي الدين الخالص لله وح
دمننن قلي  دب إلى غيره، هذا خلف العقل، فإذا قام النسان يصنن رر دق نت دل ال أج
لل فنني دينننه، كيننف تجعننل أجل أن يراه الناس فهو سفيه في عقله ضننا



تله للناس، نعم العمل الذي دع يق الخالص للناس، الحق الخالص لله تج الح
دجب أن يكننون للننه ولهننذا قننال: (( للناس للناس، لكن العمل الذي لله ي

دره ولهذا قال:أل لله وحده الدين الخ الص دله لغي  )) فل يجوز أن نجع
تدمهم )) يقولون (( والذين اتخذوا من دونه أولي اء((   )) إلىم ا نعب

دره، الواو هنا للستئناف و(الننذين) مبتندأ و(اتخننذوا) صنلة الموصنول، آخ
وخبر المبتدأ محذوف تقديره: يقولون ما نعبدهم، أو: قالوا ما نعبنندهم،
تروا، كقننوله ني نتخننذوا بمعنننى صنن وقوله: (والذين اتخذوا من دونه أولينناء) ا

صل تعالى: ((  ذذ الله إبرامهيم خلي ذخ تت دله تعالى: (())وا دره، وقو ني  يعني ص
ذهه مهواه  ذذ إل ذخ تت ذمن ا ذت  دهه هواه، إذا كانت (اتخذ)أفرأي در إل ني )) أي ص

ففت؟ أيننن در رر إليه، ع ني دص تم نير و دص تم نير فإنها تحتاج إلى مفعولين:  بمعنى ص
 )) "أولي اءالمفعول الول؟ يقول المؤلننف رحمننه اللننه: " الصنننام (( 

فذف المفعول دح وعليه فيكون المفعول الول محذوف والثاني (أولياء)، و
دب المبتندأ ا ه اللنه فني ب ن مالنك رحم نل عليه الدليل جائز قنال اب إذا د
:والخبر قال
دمن عندكما دد  دد بع تف ما يعلم جائز كما            تقول: زي وحذ
ين هذا البيت في المبتدأ والخبر لكن هل " حذف ما يعلم جائز " الواقع أ
فذف مننا يعلننم جننائز وقنند يكننون مننن هو عننام؟ نعننم؟ نعننم هننو عننام، حنن
دلم يجوز الحننذف ومننا ل تيع ننما  دذف، إنما الصل أ تيح الفصاحة والبلغة أن 
دراد المتكلننم تمنن دل ةنننا  قي دب تم يعلم ل يجوز الحننذف؛ لن الكلم ل بنند أن يكننون 
ةذا المفعننول الول محننذوف دلننم. طيننب إ تيع فذف ما ل  وهذا ل يكون مع ح

 ))، (أولينناء) أولي اءوالتقدير: الصنام، والثنناني موجننود وهننو قننوله: ((
ترون تذ تدون لهننا يننن تج تعون إليها يس نر دض دة عبادة يت دي دل دو دنها  فو نل دو يي أي يت جمع ول
تعهنم أو تضنرهم نن هنذه الصنننام تنف تقون لها، لكن ل يعتقدون أ ند دص لها يت
تذوها وسيلة دخ نت ندعون أنهم ا تز ق لكن ي تلق ول أنها تر  بذاتها ول أنها تخ

تر مكننةوالذين اتخذوا من دونه أولي اء ولهذا يقول ((  )) " وهم كفننا
نم بمننا قسننر العننا دف تصور ول ينبغنني أن ن تق تصها هذا بكفار مكة فيه  " وتخصي
يص إل على سبيل التمثيل، أما على سننبيل تحدينند المعنننى بحيننث هو أخ
نن هننذا قصننور يص فننإ ةنى أخنن تره بمع قس دف مما ثم ن يأتي اللفظ في القرآن عا
في الحقيقة أليس كذلك؟ لكن: نعم، إن أراد النسان بهذا التفسننير إن
دن القنارئ النذي أس بنه لكن أراد التمثيل يعني: مثل كفار مكة فهنذا ل ب
نن المؤلننف أراد بهننذا رك أ تشنن يقرأ مثل هذه العبارة من كلم المؤلننف ل ي
تء دللننة عمننوم اليننات در ظنناهر، فننالواجب إبقننا التخصيص، وفي هذا نظ



وكذلك الحاديث على ما هنني عليننه حننتى يقننوم دليننل عقلنني أو قرينننة
نن المراد الخاص نية على أ دظ .لف

 )) " (قننالوا) هننذهم ا نعبللدمهم " وهم كفار مكة قالوا: (( :طيب يقول
قدر (يقولون: مننا دة من السيا ق، ويصح أن نق الجملة محذوفة؛ لنها معلوم
ةة للحننال الننتي دمن قول المؤلف: " قننالوا " حكاينن دسب  نعبدهم) ولعلها أن
لل فالجملة المحذوفننة هنني خننبر ايننش؟ خننبر المبتنندأ تك تهم عليها، وعلى 

تتخذواوهو قوله: ((   )) ول يجوز أن نجعل جملة (ما نعبنندهم)والذين ا
.هي الخبر؛ لفساد المعنى
 )) هننذا حصننرم ا نعبدمهم إل ليقربون ا إلى الللله زلفللىقال: ((  
لمرادهم بعبادة هذه الصنام يعني ما نعبدهم إل لهننذا الغننرض ليقربونننا
إلنى اللنه زلفنى وهنذا إقننرار منهنم واعنتراف بنأنهم يعبندون الصننام؛

نن هذه العبادة وسننيلة لغايننة أشننرف منهننام ا نعبدمهملقولهم: ((   )) وأ
تدوهم دبنن ينه الن إذا ع دلهم؛ ل دمن جه فربى إلى الله عز وجل، وهذا  تق وهي ال
نن المقصود هو الوصول إلى اللننه عننز وجننل، والوصننول جعلوها غاية؛ ل

 الغاية..إلى الله ل يكون إل بايش؟ إل بعبادته فهم إذا عبدوهم جعلوها 
دههم،  دف دمننن سنن نن هذا   إل ليقربون ا إلللى((ولهذا سنبين إن شاء الله أ

ةبا، الله زلفى فربى مصدر بمعنى تقري تق  إل ليقربون ا إلى الللله(( )) 
در معنننوي؛زلفى ننهننا مصنند  )) (زلفننى) يقننول المؤلننف إنهننا مصنندر لك

نن المصدر قد يكون ففتم؟ ل لموافقته العامل في المعنى دون اللفظ عر
ننه لفظنني مثننل دله في اللفننظ فننإ دفق عام ميا فإن وا دو ميا وقد يكون معن لفظ
ميننا كقولننك: دو دن دفه فنني الفننظ دون المعنننى صننار مع ةما، وإن خننال قمت قيا
ةدا؟ ةفا، قعدت قعو تت وقو قم

دظي :اللطالب لف  
ةسا؟ :الشيخ تت جلو قعد

معنوي :اللطالب  
تبوا إلننى اللننه زلفننى يقننول إنننه بمعنننى:معنوي، طيب يقول :الشيخ نر  تق

ةضا يراد بها التقريب وإنمننا قننال المؤلننف إنننه يننراد بهننا قربى، وقربي أي
قرب دقنن تي تعه:  در دب مضننا نر دبق الفعننل، الفعننل قنن التقريب؛ مننن أجننل أن يلطننا
ةبا ل قربى، ولكن من المعلننوم أنننه ةبا، تقري المصدر الملطابق ايش؟ تقري
تقه في الحروف ومثل دب تيلطا دله في اللفظ ولكنه ل  قد يوافق المصدر عام
دم مصنندر كقننوله تعننالى: (( ددر يسننمى اسنن نمى عندهم اسم مصنن هذا يس

صت ا اوالله أنبتكم من الرض نب ا ةتنا فلم ةرا لقنال: إنبا  )) لو كنان مصند



دم مصنندر، المهننم قمي اسنن تس دله  قال: نباتا ونقصت حروفه عن حروف فع
دبنننا إلننى اللننه قر أنهم يقولون: نحن ل نعبد هذه الصنام إل من أجل أن تق

تن الله يحكم بينهم فيم ا مهم((تعالى قربى، يقول الله عز وجل:   إ
تكم بينهم(( )) فيه يختلفون تن الله يح دن إ  )) الجملة استئنافية لبيا

تذوا الصنام أولياء يعني فماذا تكون نهايتهم؟ يقننول دخ نت دل هؤلء الذين ا مآ
 ))إن الله يحكم بينهم فيم ا مهم فيه يختلفللونالله عز وجل: (( 

" وبين المسلمين " فأشار إلننى أن اللطننرف:طيب (بينهم) قال المؤلف
نية على الصح- محذوف وبيننن المسننلمين دن في دب دمن ال تنونة -أو  الخر من البي

رل عليننه ليننس فننيحلطوا بالكم- - وهذا التقدير  ليس في السيا ق ما ينند
نن المننراد: بينكننم ةحا أ السيا ق ما يدل عليننه لننو قننال: بينكننم لكننان صننحي

ذنهم (وبينهم لكن هو قال: (  فيملل ا مهللم)) أي بين هؤلء الكفننار، (( بي
دف بينننفيه يختلفون نن أنننه ل اختل  )) وكأن المؤلننف رحمننه اللننه ظنن

الكفار وليس كذلك بل الخلف بينهم حاصننل فنني النندنيا وفنني الخننرة،
ذنقال الله تعالى: ((  لم مم  تك لل مب ذق من  لم مت  ذل ذخ مد  ذق مم  ذم تأ لفي  تلوا  تخ مد ذل ا ذق ا

ذذا لإ تتللى  ذح ذه ا  ذت مخ تأ مت  ذن ذع ذل ةة  تم تأ مت  ذل ذخ ذد ذم ا  تل تك لر  تن ا لفي ال لس  من لمل ذوا نن  لج مل ا
مم تمه ذل تللو مم  تمه ذرا مخ تأ مت  ذل ذق ا صع ا  لمي ذج ذه ا  لفي تكوا  ذر تدا  )) إلننى آخننر اليننات،ا

تكم الله بينهم وقد ذكر الله ذلك في عنندة محاورة منازعة مخاصمة فيح
نن الخلف أو نن الضمير بينهم أي يعننود علننى الكفننار وأ آيات، فالصواب أ
الختلف حاصننل بينهننم أنفسننهم، النصننارى واليهننود بينهننم خلف ((
ذر ى ذصلل ا تن لت ال ذل ذقلل ا ذو مء  مي ذشلل ذلى  ذع ذر ى  ذص ا تن لت ال ذس مي ذل تد  تهو ذي مل لت ا ذل ذق ا ذو

مء مي ذش ذلى  ذع تد  تهو ذي مل لت ا ذس مي  )) وهذا الخلف ثابت بين المننم الكننافرةذل
دمننن أمننر النندين فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيمننا هننم فيننه يختلفننون 
ةء علننى منا ذهنب إلينه تل المؤمنين الجنة والكننافرين الننار هنذا بنننا دخ فد تي ف

 يحكم((المؤلف، ولكن علننى القننول الننذي هننو ظنناهر اليننة الكريمننة 
نل إنسان في منزلته وقدبينهم فيم ا مهم فيه يختلفون  )) فيجعل ك

نين الله عز وجننل ذلننك فنني قننوله: ((  وجعلن ا اللغلل فللي أعنلل اقب
درالللذين كفللروا مهللل يجللزون إل ملل ا كلل انوا يعملللون دكنن نمننا ذ دل  (( 

درين دب  .المحاورة بين المستضعفين والمستك
:في هاتين التين فوائد 

دته وذلك بإنزال: أول رو مرتب تل تع فضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم و
 ))، طيننب وهنننا نسننأل هننلإن ا أنزلنلل ا إليللككتاب الله إليه لقوله: (( 

دل إلينا؟ نعم إنزال إلينا؛ لنه رسولنا وقد إنزال القرآن إلى الرسول إنزا



ممقال الله تعالى: ((  تكلل نب ذر من  لملل ةن  ذمهلل ا مر تب مم  تك ذء ذجلل ا مد  ذقلل تس  تن ا ذه ا ال يي ذأ ذي ا 
صن ا لبي تم صرا  تنو مم  تك مي ذل لإ ذن ا  مل ذز من أ

ذ  )) فالنازل إلى رسول الله نازل إلينا ولكنننهذو
تغه لنا قل دب .هو المباشر لهذا النزال وي

دمنن عننند اللننه فيكننون:دمن فوائد الية دل  دز نن القننرآن نننا دمنن أ  مننا سننبق 
دمه  .كل

نن النزول إنما يكون من أعلننى،:ومنها دل عليننه ..  علو الله عز وجل؛ ل
نو تلنن دبت ع فث الكتاب والسنة والعقل والفلطرة خمسة أنواع من الدلة كلها ت
دلف في هننذا طائفتننان: اللطائفننة الولننى طائفننة الله على خلقه، وقد خا
نن الله بذاته في كننل مكننان يقولننون: اللننه بننذاته الحلولية الذين قالوا: إ
تسه سبحانه وتعالى في كل مكان في المسجد في السو ق في البيت نف

أقننول.. في السلطح في الحجرة في أقبح مكننان والعينناذ بنالله وهننؤلء 
ير دصنن دة له فإن أ تن الحقيق تمه وبيا ةل وجب إعل قو دأ دمن كان مت إنهم كفار لكن 
فهو كافر. طيب، اللطائفننة الثانيننة المخالفننة: المعلطلننة الجاحنندة الننذين
يقولننون إن اللننه تعننالى ليننس فننو ق ول تحننت ول يميننن ول شننمال ول
متصل ول منفصل هؤلء ايش؟ وصفوا الله بالعدم كما قال محمود بننن
نن الله ل موجننود ول معنندوم نما قال: إ دل دكين رحمه الله لبن فورك  دت فك دب تس

فكتكين دب تس دت الله تعالى بالعدم:إلى آخره قال له محمود بن   " إنك وصف
ةة مننن هننذا ةما مننا وجنندنا أشنند إحاطنن دف معنندو دصنن " وصد ق لو أردنننا أن ن
الوصف بالمعدوم. طيب، هدى الله النذين آمنننوا لمنا اختلفنوا فينه منن
نل علنى دسه فنو ق كنل شنيء كمنا د الحق بإذنه وقالوا: إن الله تعالى نف
.هذا الكتاب والسنة والجماع والعقل والفلطرة
فله النبي صلى نو دق لق من عند الله لم يت نن الكتاب ح ومن فوائد هذه الية أ

قبه بل هو من عند الله؛ لقوله: ((  أنزلن ا الكت ابالله عليه وسلم على ر
دمن عند الله عز وجننل وقنند قننال اللننه سننبحانهب الحق يق  دح ننه   )) يعني أ

لل وتعننالى: ((  لويلل ذق ا ذمل ذض ا معلل ذب ذنلل ا  مي ذل ذع ذل  تو ذقلل ذت مو  ذللل ته*ذو منلل لم ذن ا  مذ ذخلل ذل  
لن  لمي ذي مل ذن*لب ا لتي ذو مل ته ا من لم ذن ا  مع ذط ذق ذل تم  تث  )) ولبننأس أن نتكلننم عننن هننذه 

ذن ا الية قال: ((  مي ذل ذع ذل  تو ذق ذت مو  ذل مل بعد أن قال: (( ))ذو تلسللو ذر تل  مو ذق ذل ته  تن لإ
مم  لري ذن *ذك تنللو لم مؤ تت ذملل ا  صل  للي ذق مر  لع ذشلل ا لل  مو ذقلل لب ذو  تمهلل ذم ا  ذو لل*  مو ذقلل لب ذل  ذو  

ذن  ترو تك ذذ ذتلل ذملل ا  صل  للي ذق من  لمه مو* ذكلل ا ذللل ذو ذن *  لمي ذل ذعلل ا مل نب ا ذر من  لملل ةل  لزيلل من ذت
ذن ا مي ذل ذع ذل  تو ذق نهم واهم أنه لما قال (( ذت دو مل كريللم )) لئل يت تل رلسو مو ذق ذل

دمن عند الرسول عليه الصننلة والسننلم وأنننه هننو الننذي )) صار القرآن 
لل قاله فقال: ((  لويلل ذق ا ذمل ذض ا معلل ذب ذنلل ا  مي ذل ذع ذل  تو ذقلل ذت مو  ذل ته*ذو منلل لم ذن ا  مذ ذخلل ذل  



لن  لمي ذي مل ته*لب ا منلل ذع مد  ذحلل ذأ من  لملل مم  تكلل من لم ذم ا  ذف ذن *  لتي ذو مل ته ا من لم ذن ا  مع ذط ذق ذل تم  تث  
ذن لزي لج ذح ا  )).
دع ما في القرآن حق، علننى الننوجه الثنناني: نن جمي دمن فوائد هذه الية أ و
تره ليس فيها كننذب بننوجه مننن ةذا أخبا تره ونواهيه إ تصه وأوام أخباره وقص
تء الوقت وإتلف الوقت بننل هنني تصه ليس المراد منها إمضا الوجوه، قص
.. قصص نافعة ويأتي إن شاء الله البقية

تص( أعوذ بالله من الشيلطان الرجيم (:اللطالب لل ذخلل ا مل تن ا ندي له ال تل لل ذأل    
ذلللى لإ ذنلل ا  تبو نر ذق تي لل تل  لإ مم  تمه تد تبلل مع ذن ذملل ا  ذي اء  لل مو ذأ له  لن تدو لمن  تذوا  ذخ تت ذن ا لذي تل ذوا
تن لإ ذن  تفللو لل ذت مخ ذي له  لفيلل مم  تمه ذم ا  لفي  مم  ته ذن مي ذب تم  تك مح ذي ذه  تل تن ال لإ ذفى  مل تز له  تل ال

ةر  تفلل ا ذك ةب  لذ ذكلل ا ذو  تمهلل من  ذم لد ي  مه ذي ذه ل  تل ذذ)3(ال لخلل تت ذي من  ذأ ته  تللل ذد ال ذرا أ
ذ مو  ذللل  

تد لحلل ذوا مل ته ا تللل ذو ال تمهلل ته  ذن ذح ا مب تلسلل ذشلل اء  ذي ذم ا  تق  تل مخ ذي تم ا  لم ذفى  ذط مص تل صدا  ذل ذو
تر  ته ا ذق مل ذللى)4(ا ذع ذل  ميلل تل تر ال نو ذكلل تي نق  ذح مل لب ا ذض  مر ل

ذ ذوا لت  ذوا ذم ا تس ذق ال ذل ذخ  
لل تكل ذر  ذمل ذق مل ذوا ذس  مم تشل ذر ال تخ ذلس ذو لل  مي تل ذلى ال ذع ذر  ذه ا تن تر ال نو ذك تي ذو لر  ذه ا تن ال
تر تف ا ذغ مل تز ا لزي ذع مل ذو ا تمه ذأل  ممى  ذس تم مل  ذج ذل لر ي  مج ذي  )) 

 بس، أعوذ بالله من الشيلطان الرجيم قال اللننه تبننارك وتعننالى::الشيخ
؟.. )) ما معنى هذه الجملة من الية أل لله الدين الخ الص(( 

دده: أي أن الله عز وجلاللطالب ..  يأمر عبا
  ليس كذلك:الشيخ

... :اللطالب
  معنى الية ما نريد تفصيل:الشيخ

 تنبيه على أن لله تبارك تعالى دين نقي:اللطالب
نن اللنه ل:الشيخ نل دينن صنار فينه شنرك فنإ نن كن  النقي من الشنرك وأ

)) كيننفوالذين اتخذوا من دونه أوليلل اء يقبله، نعم طيب قوله: (( 
درب هذه الجملة خالد؟ تنع

  الواو حرف استئناف (الذين) مبتدأ:اللطالب
  نعم أين خبره:الشيخ

تره مقول قول :اللطالب )) م ا نعبدمهم إل ليقربون ا الللى الللله (( خب
خبر الذين .. التقدير: يقولون

  كيف؟ تقول: الخبر مقول القننول ثننم تقننول" محننذوف تقننديره:الشيخ
؟..يقولون ايش 

)) مقول م ا نعبدمهم إل ليقربون ا الى الله (( :اللطالب  
  أين خبر الذين؟:الشيخ



  محذوف:اللطالب
 سؤال محدد:الشيخ

  محذوف:اللطالب
 وش التقدير؟:الشيخ

  يقولون:اللطالب
تدمهم إل يقولننون، نعننم طيننب إذا كننانوا يقولننون (( :الشننيخ ملل ا نعبلل

تلوا الوسيلة؟ليقربون ا إلى الله دع  )) فهنا ج
..  هي عبادة الصنام جعلوا الوسيلة:اللطالب

  أي نعم نعم لكن هنا جعلوا الوسيلة غاية:الشيخ
... :اللطالب

 أي نعم:الشيخ
بل نجعلها وسيلة ..  هم يقولون نحن ما نجعلها...: اللطالب

 )) فهننم عبنندوها ليكننون ذلننكم ا نعبللدمهم إل ل، هم قننالوا (( :الشيخ
دمنننليقربهموسيلة   إلى الله فجعلوا الوسيلة جعلوهننا غايننة؛ لن الغايننة 

التقرب إلى الله هو عبادته، فهنننا قلبننوا الواقننع فجعلننوا الوسننيلة غايننة،
طيب هل حال بعض الناس عند القبور كحال هؤلء؟
... :اللطالب

 نعننم فنني ننناس يلطوفننون بننالقبور ينننذرون لهننا يسننجدون لهننا:الشننيخ
يقولننون: هننؤلء أولينناء يقربوننننا إلننى اللننه كحننال هننؤلء، وهننل لهننؤلء
القبوريين وجود؟

أي نعم الن؟ :اللطالب  
 الن موجود:الشيخ

...  الذين يعبدون:اللطالب
وصفت لك حال الننذين يلطوفننون بننالقبور ويعبنندونهم فقلننت:..  :الشيخ

هل يشبهون حال المشننركين؟ فقلننت لنني: نعننم فننأقول لننك الن: هننل
لهؤلء الن وجود في العالم السلمي أو ل؟

 أي نعم:اللطالب
 ))إن الله يحكللم بينهللم لهم وجود، طيب قال المؤلف: " (( :الشيخ

وبين المسلمين " فما مدى صحة هذا التفسير؟
..  والصحيح أنه يعني عام... :اللطالب

 إن الله يحكم بينهم المؤلف يقول: وبيننن المسننلمين فمننا منندى:الشيخ
صحة هذا التفسير؟



  ليس بصحيح:اللطالب
 ليس بصحيح، ما هو الصحيح؟:الشيخ

...  الصحيح أنه:اللطالب
 أحسنت يعني بين الكفار أنفسهم، طيننب هننل لننك يننا أحمنند أن:الشيخ

قين لي صورة من اختلف الكفار؟ دب تت  
... :اللطالب

  يعني مثل آية تشهد على أنه يكون بينهم اختلف:الشيخ
لمللن قوله تعالى: (( :اللطالب وم ا اختلف الذين أوتللوا الكتلل اب إل 

 (( .. بعد
 يوم القيامننة لن اللننه يحكننم بينهننمهم ل هذا يوم القيامة اختلف:الشيخ

 القيامة
وق الت أولمهللم لخرامهللم ربنلل ا: (( ... مثننل قننوله تعننالى :اللطالب

  (( مهؤلء أضلون ا
 لول(( ...  أحسنت مثل قال الذين استضعفوا الذين استكبروا::الشيخ

 واليات في هذا متعننددة. طيننب ثننم قننال اللننه))،أنتم لكن ا مؤمنين 
رنه مبتدأ درس اليوم-: ((  تن الله ل يهد ي من مهو ك اذبتعالى -وأظ إ

 (( كف ار
 الفوائد يا شيخ:اللطالب

دمن هنا إلى ما أخذنا فوائدها؟:الشيخ  الفوائد؟ 
نق أخذنا (( :اللطالب ذح مل لب ا ذب  ذت ا لك مل ذك ا مي ذل لإ ذن ا  مل ذز من أ

ذ تن ا  لإ  ))
ةذا نأخذ الفوائد إن شاء الله:الشيخ  نعم بس؟ إ

إن الله ل يهد ي من مهو ك اذب كف ار (( :اللطالب  ))
  ما شرحناها صح وهو كذلك:الشيخ

دمن فوائد هننذهف اعبد الله مخلص ا له الدينقال الله تعالى: ((    (( 
تمهم بعبادة الله؛ لقوله: دز فل تي دة على الناس  نج تح نن إنزال القرآن حجة  الية أ

دد ف اعبد(( تبنن  )) والفاء هذه للتفريع أي: فلجننل إنننزال الكتنناب إليننك اع
.الله
دمننن لننم يبلغننه فمه العبننادة،  فغه الكتاب لم تلز تل نن من لم يب ومن فوائدها أ
دت أخننرى مثننل فمه العبادة، أعرفتم؟ طيب وينندل لهننذا آيننا دز القرآن لم تل

صلقوله تعالى: ((  ذث رلسو ذع  )) ومثل قننوله:وم ا كن ا معذبين حتى نب
صل مبشرين ومنذرين لئل يكون للن اس علللى الللله حجللة((  رلس

ذر ى(()) ومثل قوله تعالى: بعد الرلسل  تقلل مل ذك ا لللل مه تم ذك  يب ذر ذن  ذك ا ذم ا  ذو  



لكي لل مه تم تن ا  تك ذم ا  ذو ذن ا  لت ذي ا مم آ له مي ذل ذع تلو  مت ذي صل  تلسو ذر ذه ا  نم تأ لفي  ذث  ذع مب ذي تتى  ذح
ذن  تمو لل ذظ ا ذه ا  تل ممه ذأ ذو تل  لإ ذر ى  تق مل )) ومثننل قننول النننبي صننلى اللننه عليننها

مد بيده ل يسمع بي من مهللذه المللةوسلم: (  تس محم والذ ي نف
تت بله إل كل ان ملن تن بملل ا جئلل لم يهود ي ول نصلراني ثلم ل يللؤ

 )، والنصننوص فنني هننذا المننانعل يسمع بي ) فقال: ( أصح اب الن ار
تمنه العبنادة، تة الرسنل ل تلز فغه دعنو نن من لم تبل كثيرة {يرحمك الله} أ

ألة عندة شنواهد ن: والدليل التلطبيقي لهذه المس ديث عمنار ب منهنا ح
دنب فج دثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فأ ياسر رضي الله عنه بع
نن هننذا منننا منننه أ نرا غ الدابننة ظ نرا غ في الصعيد كمننا تتمنن دم دد الماء فت دج فلم ي
نين لننه النننبي ني صلى الله عليه وسلم بهننذا فننب نلى وأخبر النب دم له وص دز ل
دب الرض بيديه ثننم در فض فسل أن ي تغ دفيه عن ال صلى الله عليه وسلم أنه يك
فره بإعادة الصلة، وكذلك الرجل الذي جنناء تم نفيه، ولم يأ دهه وك دسح وج يم
رن في صلته فقال له النبي صننلى اللننه عليننه وسننلم: ( دئ دم فصلى ول يلط

نل ذص تت تنك لم    والننذي بعثننك بننالحق ل أحسننن غيننر هننذا.: ) فقننال لننهإ
فره بإعننادة مننا مضننى مننن تم دمه النبي صلى الله عليه وسننلم ولننم يننأ نل فع
تئه، وكننذلك المننرأة الننتي دز فج قلي صلة ل ت دص صلته مع أنه كان ل يصلي؛ ي
فرها النننبي صننلى تم دض فل تصلي فلم يأ نن هذا حي رن أ تظ دت دحاض ف دت فس تت كانت 
ةل أسلم في نن رج الله عليه وسلم بالعادة وأمثال هذا كثير، وعليه فلو أ
درك الصلة مدة ثم تلها أحكام الشرع، وت دص بلد الكفر أو في بلد نائية ل ي
تره بإعادة ما تننرك وإنمننا نننأمره تم دلم بعد ذلك بوجوب الصلة فإننا ل نأ ع
فت دغنن رء بل لل نننا تته فقط، وكذلك لو كانت امرأة في محنن دضر وق بصلة ما ح
دلهنا لل لينس حو ننهنا فنني محنن فم رمضان ولك تص بالحيض وهي صغيرة ولم ت
ترهننا بقضنناء تم ةل فإننا ل نأ علماء تسألهم قد غلب عليها الجهل كالبادية مث
فت مننن الصننوم؛ للجهننل، وهننذا هننو اللئننق بالشننريعة السننلمية دكنن ما تر
ةسننا إل تف نف قلنن نن اللننه تعننالى ل يك نية على اليسر والسهولة وعلننى أ دن المب
ةسا إل ما آتاها، وهنا الية التي معنا يمكننن أن يكننون دعها ول يكلف نف فس و

دما ذكر  دل دمننرف اعبللد -  إن ا أنزلن ا اليللك((فيها إشارة  تأ  )) بعنند النننزال 
.بالعبادة طيب

مخلص اومن فوائد هذه الية وجوب الخلص لله في العبادة لقوله: (( 
 )) والخلص تنقيننة الشننيء ممننا يشننوبه، ولهننذا جنناء فننيللله الللدين

نن الله قال: (  ذمن أن االحديث الصحيح أ ألغنى الشرك اء عن الشرك 
ذكه  تته وشر ذك فيه معي لغير ي ترك ذر صل أش ذل عم لم ند قع ) فلننو تصنن



دد الله، وهو تب ددح فإنه لم يع تيم رء بذلك من أجل أن  درا تم النسان بمال لكنه 
ددح فإنه لم يعبد اللننه وهننو آثننم وليننس فم تي دل نلى  تجور، ولو ص آثم وليس بمأ

مخلص ا له الدينبمأجور؛ لن الله أمر بعبادة خاصة وهي الخلص (( 
)).
دنه تن به النسان، ومعنى كننو ددي دي ددين  نن العبادة  دمن فوائد الية الكريمة أ و
ننه ينبغي للنسننان حيننن نرع على هذه الفائدة أ دثاب، ويتف تي دل ةنا أنه يعمل  دي
در بهنذا تع دشنن دثنناب؛ لنننه إذا  تي دل دمل  دحظ هذا المعنى وهو أنه يع دل تي العبادة أن 
نن الثواب دل يهدي النسان إلى أ نن العق فذ أ دقن العمل؛ إ الشعور فسوف يت
فرت فننالثواب نص دن الثواب وإن ق تس دت العمل ح فن فدر العمل إن أحس على ق
ألة -أعننني شنعور كنون النسنان يعمنل منن أجنل تقنص، وهنذه المس ين
تهون لها دب ةرا من الناس ل ينت .الثواب- أعتقد أنها تفوت كثي
ةضا الشارة إلى نية المعمول له حينما تعمل تريد دمن فوائدها أي طيب، و
ةل عندما ترينند تتوضننأ تنننوي ررب إلى الله عز وجل بامتثال أمره، فمث التق

فمر الله حينما قننال: ((  دل ةل  ي ا أيهلل ا الللذين آمنللوا إذابأنك تتوضأ امتثا
تعرقمتللم إلللى الصللل ة ف الغسلللوا وجللومهكم  )) مننن أجننل أن تشنن

دض عليننك فر دتك بفعل ما هو فنن نم دئ ذ در نذة العبادة، ل لجل أن تب دل بالعبادة و
نك أننه نينة طيبننة لكنن أطينب منهنا أن من اللطهننارة للصنلة هنذا ل شن
دد ةة عبنن ننننك حقيقنن دة العبننادة وأ نذ دلنن در ب تع تستشعر بأنك تمتثل أمر اللننه لتشنن
لربك عز وجل، هذه مسننائل ينبغنني للنسننان أن ينتبننه لهننا فنني عبننادته

صص ا له الدينولهذا قال ((  لل مخ  )). 
 )) من فوائد هذه الجملة أل لله الدين الخ الص((ثم قال الله تعالى 

ةصننا  ةنننا خال نن الله ل يقبل إل دي  )) أمننا مننا أل لله اللدين الخل الص((أ
فكت به مع الله –حلطوا بالكم يا جماعننة- در سواه فليس لله حتى وإن أش
نن الدين لله ما هو؟ الخالص النقي من شننوائب الشننرك طيننب. فننإن ل
ةكا فيننه فنني آخننره فهننل در فش تم دله  ةصا في أو قال قائل: إذا كان العمل خال
رله؟ أو يبلطل ما فيه الشننرك؟ أم منناذا؟ نقننول: فنني هننذا تلطل العمل ك يب
تضها على تفصيل: إذا كانت العبادة التي وقع الشرك في أثنائها ينبني بع
ةصننا للننه وفنني دل تلطل مثل الصننلة: رجننل أحننرم بالصننلة مخ بعض فإنها تب
دءى في ذلك في صلته في أثناء العبننادة منناذا أثنائها سمع حوله أحد فرا
تضننه لي بع دننن فب درهننا م دلهننا وآخ نو نن أ تلطل كلهننا ل نقول؟ نقول: الصلة تبلطل تب
ةصننا نن ما كننان خال تضها على بعض فإ على بعض، أما إذا كانت ل ينبني بع
درينال ند ق عنننده ألننف  ةبا ل يصح مثل رجننل كننان يتصنن يح وما كان مشو دص ي



دريال خالصة لله، وفنني أثننناء كلما جاء فقير أعلطاه منها أنفق خمسمائة 
تلطننل الصنندقة الولننى الننتي بهننا دءاهننم فهننل تب دس فرا النفننا ق حضننر نننا
الخلص؟ ل، لماذا؟ لن بعضها ل ينبني على بعض؛ كل واحد كل درهننم
دريال منفصل عن الذي قبله، تمام؟ هنذه مسنألة مهمنة. منفصل أو كل 
دب ويدافعه النسان يدافعه فهل تء القل دجم الريا ةنا يها المسألة الثانية: أحيا
دؤثر مننا دام ينندافعه ويعننرض دصه؟ ل، الجننواب ل، ل ينن يؤثر هذا على إخل
ةما يأتي النسننان قوه، والشيلطان دائ تد دلع ننه الن في جهاد في جهاد  عنه؛ ل

تن لهمدمن كل وجه قال الله تعالى عنه في سورة العراف: ((  ذد تع لق
تلطه عنننصراطك المستقيم قب دث  )) يعني في كل مكان، يأتي النسان ي

قر الوالنندين تلطه عن صلة الرحم عن ب قب دث تلطه عن طلب العلم، ي قب دث العبادة، ي
ةما على القيننامكوما أشبه ذلك مما أوجب الله علي ، فإذا رأى منه تصمي

رلطع دن بالعبادة أتاه من جهة أخرى وهو الغلو في العبادة والزيادة فيها والت
رء درا ننننك منن والتكلف، فإذا عجز عنه من هذه الناحية أتاه من جهننة النيننة أ
ةنا ولكن النسان يجب عليه أن يدافع الشيلطان بقدر ما يسنتلطيع مسنتعي
.بالله عز وجل

دنننى ))أل لله الدين الخلل الص من فوائد الية الكريمة في قوله: ((  دغ
تل دبنن دنى التام ووجه ذلك: أنه إذا كان اللننه ل يق دغ دغنى الله ال الله عز وجل 
دل العباد؛ لنه -وحاشاه من ذلك- دغناه عن عم نل على  ةصا د إل ما كان خال
ةجننا لننذلك لكتفننى بمننا يننأتيه منهننم ولننو علننى سننبيل ةرا محتا لو كان فقي
مصننا لننه ومننا كننان دبننل منننك مننا كننان خا المشاركة، كالنسان المحتاج يق
دم بهننذا غننناه عننن دلنن تع ةصننا  ةكا، فلما كان الله ل يقبل إل ما كننان خال در مشت

أنلل ا ألغنللىالعباد، وإلى هذا يشير قوله تعالى في الحديث القدسنني: ( 
. ). نعمالشرك اء عن الشرك

والذين اتخذوا من دونه أولي اء ملل ا نعبللدمهمثم قال الله تعالى (( 
ننإل ليقربون ا إلى الله زلفى  دمننن فوائنند هننذه اليننة أ )) إلى آخره 

تذوها أولياء دخ نلوا الصنام وات دو .عابدي الصنام قد ت
تهون على الناس يقولون: نحن قو دم ومن فوائدها أنهم -أي عباد الصنام- ي
تبونا إلى الله زلفى قر دغاية وهي: أن يق دل تدهم إل  .ما نعب
دميننع أهننل الباطننل: دي هننذا الحكننم إلننى ج قد دع ننه يمكن أن ن ومن فوائدها أ
ةل بأهننل درب لهننذا مث فضنن دن فل دبننة و دذ ةعا وهننم ك تنون صننن دسنن ندعون أنهننم يح ينن
تهننون للننه قز دن ندعون أنهم بتعلطيلهم هذا ايننش؟ م التعلطيل: أهل التعلطيل ي
ته الله عز وجل عن النقص وعن مشننابهة المخلننوقين، ددهم تنزي نن قص وأ



رد دضنن دل صننفاته فهننو  تلننوه عننن كمننا نلط وهم كاذبون فنني هننذا؛ لنهننم إذا ع
التنزيه، هؤلء يقولون: ما نعبدهم إل ليقربونا إلى الله زلفننى والحقيقننة
دمن الله تبعدهم من الله مسافات كثيرة تدهم  نن هذه العبادة تبع .أ
ننهم يعبنندون تر المشننركين بننأ طيب، من فوائد هننذه اليننة الكريمننة إقننرا

دمهم   )) فهننم يصننرحون بننأنهم يعبنندونهم لكننن ل ملل ا نعبللدمهم((أصنننا
تبونا قر دق .يقولون: نعبدهم لنتقرب اليهم بل: لي
نن المشركين في عهد الرسننول صننلى اللننه عليننه وسننلم دمن فوائدها أ و

دظم مننن كننل عظيننم لقننولهم: (( ررون بوجود الله، وأنه أع دق تبون اتي نر  ليق
تم مننن أصنننامهمإلى الله دظنن تفون بالله عننز وجننل وأنننه أع در  )) فهم معت

تلوها وسيلة له أو للتقرب إليه .ولهذا جع
ننه سيكون بين هؤلء المشننركين وبيننن أوليننائهم سننيكون ومن فوائدها أ

إن الله يحكم بينهم فيم ا مهمنزاع وخصومة يوم القيامة لقوله: (( 
.(( يختلفون
نن الحكم لله عز وجل وحده في ذلننك اليننوم -أعننني يننوم ومن فوائدها أ
نن المرجع إليه  .القيامة- وأ

تن الله ل يهللد ي مللنثم قال الله تعالى -ابتداء النندرس اليننوم-: ((  إ
نن)،مهو ك اذب كف ار نكدة كما تشنناهدون مؤكنندة بننن(إ دؤ  )) هذه الجملة م

ندللننةل يهد ي وقوله: ((  )) المراد بذلك هداية التوفيق، وأمننا هدايننة ال
دقه ل بد أن تنال كل أحد كما قال الله تعننالى: (( تة الله على خل نج ننها ح فإ

تد فهدين امهم ف الستحبوا العمى على الهد ى  )) هننديناهموأم ا ثمو
 هداية

  دللة:اللطالب
ةذا (( :الشيخ تن الله ل يهد ي  دللة، إ )) هداية توفيق ل هدايننة دللننة،إ

ل يهد ي من مهو ك اذب كف اربل هداية الدللة ثابتة لكل أحد، نعم (( 
دمن هو) أي الذي هو، (( " فنني نسننبة الولنند: )) قال المؤلننف ك اذب)) (

تبوا الولد إليه هم اليهود والنصارى والمشننركون ثلثننة، دس إليه " والذين ن
تح ابننن در ابن الله، وأمننا النصننارى فقننالوا: المسنني أما اليهود فقالت: عزي
تت الله، واليننة كمننا تشنناهدون الله، وأما المشركون فقالوا: الملئكة بنا

دصها بنسبة الولد إلننىذمن مهو ك اذب((  نص نمة لكن كأن المؤلف خ  )) عا
صدا لصطفى مملل االله؛ لقوله فيما بعد: ((  لو أراد الله أن يتخذ ول

تلق م ا يش اء  (( يخ
... :اللطالب



لو أراد كأن المؤلف خصها بنسبة الولد إليه؛ لقننوله تعننالى: (( :الشيخ
صدا ذذ ول لخ تت ك اذب )) واضح؟ وإل فلو نظرنا إلى الية (( الله أن ي  ))    


